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Přehled usnesení  
ze schůze Rady m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 24 ze dne 28.07.2014 

 

č. 335 
Rada města bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení rady města ke dni 14.07.2014 
Z: místostarosta města 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 336 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu Studentská, Mnichovo 
Hradiště s panem M. Konvalinkou za navrhované měsíční nájemné 4.000 Kč, na dobu 
určitou 1 rok, tj. do 31.07.2015 s tím, že před podpisem nájemní smlouvy složí nájemce 
vratnou kauci ve výši trojnásobku měsíčního předpisu úhrad.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 15.08.2014 (uzavřít nájemní smlouvu) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 337 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu - Bělidla, Mnichovo 
Hradiště s paní R. Švorcovou na dobu určitou 3 měsíce, tj. do 31.10.2014.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 15.08.2014 (uzavřít nájemní smlouvu) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, zdržel se 1, návrh usnesení byl schválen 

č. 338 
Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na prodloužení nájmu bytu v 
ulici Poříčská, Mnichovo Hradiště s paní A. Paldusovou na dobu určitou 1 rok, tj. do 
31.08.2015. 
Z: vedoucí  odboru  SMRM 
T: 31.08.2014 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 339 
Rada města schvaluje pronájem učebny za účelem cvičení rodičů s dětmi na žádost 
Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav, 295 01 ze 
dne 01.07.2014. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 15.08.2014 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 340 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na prováděcí dokumentaci akce „Sta-
vební úpravy objektu č. p. 299, Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště“ s projekční 
kanceláří Anitas s.r.o., Masarykovo náměstí 1142, Mnichovo Hradiště, IČ: 25755668, 
za částku 181.800 Kč bez DPH. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: ihned (informovat zhotovitele) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, zdržel se 1, proti -  návrh usnesení byl schválen 

č. 341 
Rada města neschvaluje zařazení projektových prací na rekonstrukci kuchyně a spojo-
vacího krčku v MŠ Jaselská, č.p.1238, Mnichovo Hradiště, ve výši 220.000 Kč do III. 
rozpočtové změny (orientační rozpočtové náklady realizace rekonstrukce kuchyně vč. 
spojovacího krčku budou v r. 2015 činit 7,000.000 Kč vč. DPH). 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 21.07.2014 (zařazení do rozpočtové změny) 
záznam o hlasování: 6 členů pro, zdržel se 1, návrh usnesení byl schválen 
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č. 342 
Rada města neschvaluje vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku p. č. 1408/1 
o výměře   4343 m2 v k. ú. Mnichovo Hradiště. 
Z: vedoucí odboru  SMRM 
T: 29.07.2014 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 343 
Rada města schvaluje dokumentaci pro stavební povolení akce „Stavební úpravy areá-
lu Hřbitovní 316, Mnichovo Hradiště“, vypracovanou projekční kanceláří Anitas s.r.o., 
Masarykovo náměstí 1142, Mnichovo Hradiště, pod zak. č. 5/2014 a ukládá odboru 
SMRM pokračovat v přípravě a realizaci stavby dle možností schváleného rozpočtu. 
Z: odbor SMRM 
T: 31.07.2014 (informovat zhotovitele) 
záznam o hlasování: 5 členů pro, zdržel se 2, návrh usnesení byl schválen 

č. 344 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Odsávání výfukových zplodin z 
garáží SDH, Hřbitovní 316, Mnichovo Hradiště“ se společností RAJCH, spol. s r.o., 
Zlín, Padělky 3957/II , PSČ 760 01, IČ:607 42844, za částku 158.052 Kč bez DPH, bez 
výběrového řízení.  
Z:  vedoucí odboru SMRM 
T:  04.08.2014 (informovat uchazeče) 
záznam o hlasování: 5 členů pro, zdržel se 2, návrh usnesení byl schválen 

č. 345 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. EP – 12-56002439/01 
Mnichovo Hradiště, přel. kNN Mírová 94 - město ve prospěch společnosti ČEZ Distri-
buce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,   405 02 Děčín na poze-
mek par. č. 802/2 v kat. ú. Mnichovo Hradiště za jednorázovou úhradu 1.000 Kč bez 
DPH, DPH dle platného cenového předpisu bude připočteno k uvedené částce bez 
DPH.  
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.08.2014 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 346 
Rada města nemá připomínky ke koncepci: „Program rozvoje územního obvodu Stře-
dočeského kraje – aktualizace 2011, na období 2014 – 2020“ včetně vyhodnocení vlivů 
této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Z: odbor SMRM 
T: 04.08.2014 (informovat MŽP) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

č. 347 
Rada města nemá připomínky ke koncepci: „Generel cyklistických tras a cyklostezek 
na území Středočeského kraje“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní pro-
středí a veřejné zdraví.  
Z: odbor SMRM 
T: 04.08.2014 (informovat MŽP) 
záznam o hlasování: 7 členů pro, -  návrh usnesení byl schválen 

č. 348 
Rada města schvaluje poskytnutí půjčky dle Statutu FRB na území města Mnichovo 
Hradiště ve výši  85.000 Kč  paní J. Jozífkové na opravu a úpravu objektu rodinného 
domu, který je ½ ve SJM manželů Jozífkových a ½ ve vlastnictví J. Jozífka. Účel půjč-
ky dle statutu FRB:  5) Výměna oken u bytové jednotky, výše půjčky 85.000 Kč. Ručite-
lé: V. Jozífek.  
Z: vedoucí FŠO 
T: neprodleně /vyrozumění žadatele/ 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 
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č. 349 
Rada města povoluje hudební akci v bývalém letním kině dne 13.09.2014 od 14:00 hod 
do 24:00 hod dle žádosti ze dne 11.07.2014 pořadateli F. Obermajerovi. 
Z: vedoucí odboru SMRM 
T: 31.07.2014 
záznam o hlasování: 7 členů pro, návrh usnesení byl schválen 

 
 
 
 
  Arnošt   V a j z r                                                                                Mgr. Ji ří   B í n a    
   starosta m ěsta                                        místosta rosta  
 
 
 
 
 

 
Ing. Dagmar Mocová 

ověřovatel 
 


